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A képzőszerv vállalási feltételei 
és tájékoztatása a képzésben résztvevők számára 

 

 

Képző szerv: FT-Mobil Autósiskola BT 

www.ftmobil.hu 

 

Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Kökény utca 9. földszint 58 

TEL: 069825158,  06 209426241, 06209426254 E-mail: ftmobil@gmail.com E-mail: 

ugyintezes1.ftmobil@gmail.com 

Cégbírósági bejegyzés száma: Cg.08-06006493/3 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/002025 

Képzési engedély száma: 1631/1997 

Iskolavezető neve: Farkas Sándor 

Iskolavezetői oklevél száma: 1428/1996 

Iskolavezető azonosító száma: 10347 

Telefonszáma: 06209426254  

E-mail: ftmobil@gmail.com E-mail: ugyintezes1.ftmobil@gmail.com 

Ügyfélfogadó címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Kökény utca 9. földszint 58 

Telefonszáma:  06 96 825 158 E-mail: ugyintezes1.ftmobil@gmail.com 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő – Péntek, 8-16 óra                                     

9200 Mosonmagyaróvár, Kökény utca 9. földszint 58 

                                     Telefonszám: 06 96 825 158 , E-mail: ugyintezes1.ftmobil@gmail.com 

Tanfolyamra való jelentkezés 

       A tanfolyamokra iskolánk ügyfélszolgálati irodájában, a megadott telefonszámon, és 

interneten a megadott e-mail címen lehet jelentkezni. Ekkor a jelentkező átveheti a szükséges 

nyomtatványokat, egy írásos tájékoztatót és szóban is részletes tájékoztatást kap a képzés és a 

vizsgára bocsátás feltételeiről. Valamennyi tanfolyamunk esetében teljes képzési szolgáltatást 

biztosítunk, mely elméleti és gyakorlati részekből áll. A jelentkezés alkalmával ellenőrizzük, 

hogy a jelentkező megfelel-e a 24/2005 GKM (IV.21.) Rendeletben foglalt feltételeknek. 

Tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei: 

A járművezető tanfolyamra való felvétel előtt autósiskolánk ügyintézőjének szóbeli tájékoztatása 

után a jelentkező kitölti a jelentkezési lapot, valamint a felnőttképzési szerződést. A fiatalkorúval 

kötött írásbeli szerződést a törvényes képviselőnek is alá kell írni. Tanfolyamra az vehető fel, aki 

a megszerezni kívánt járművezetésre jogosító okmány kiadásához szükséges, a közúti 

közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 

visszavonásáról szóló többször módosított 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet  (továbbiakban 

BM rendelet) meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb, 

valamint közlekedés-biztonságilag alkalmas. Megfelel az egészségi és pályaalkalmassági 

feltételeknek. 

AM: betöltött 13 év és 6 hónap , írni, olvasni tudás 

A1:betöltött 15 év és 6 hónap, alapfokú iskolai végzettség meglétét hitelt érdemlő módon 

igazolja, orvosi alk. első csoportú (igazolást az orvos által megállapított díj ellenében állítja ki) 

A2:betöltött 17 év és 6 hónap, alapfokú iskolai végzettség meglétét hitelt érdemlő módon 

igazolja, orvosi alk. első csoportú (igazolást az orvos által megállapított díj ellenében állítja ki) 

A:betöltött 23 év és 6 hónap, alapfokú iskolai végzettség meglétét hitelt érdemlő módon igazolja, 

orvosi alk. első csoportú (igazolást az orvos által megállapított díj ellenében állítja ki) 

B: betöltött 16 év és 6 hónap, alapfokú iskolai végzettség meglétét hitelt érdemlő módon 

igazolja, orvosi alk. első csoportú (igazolást az orvos által megállapított díj Ft ellenében állítja 

ki) 

mailto:ftmobil@gmail.com
mailto:ftmobil@gmail.com
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fnet.jogtar.hu%2Fjr%2Fgen%2Fhjegy_doc.cgi%3Fdocid%3DA1100326.KOR&ei=XREGU6DAHNSFhQfbjIHABw&usg=AFQjCNHGgWhvwQiQFACj3HdtpRyDqCf46A&bvm=bv.61725948,d.Yms
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Ha valamely más kategóriából már rendelkezik vezetői engedéllyel, akkor a vezetői enge-

dély másolatának benyújtása. 

  Jelentkezéskor nyilatkozni kell a tanulónak az alapfokú iskolai végzettségről, a bizonyítvány 

bemutatása a vizsgára bocsátás feltétele lesz. 

A 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása az 

alábbi módokon lehetséges: 

- a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett 

doktori címmel, 

- az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a 

kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az 

eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az 

oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési 

hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint 

- a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – 

magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági 

bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem 

régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony 

igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább 

alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi. 

Az elméleti tanfolyam kezdetétől számított kilenc hónapon belül kell lenni az első elméleti 

vizsgára jelentkezésnek, illetve a tanfolyam kezdésétől számított 12 hónapon (egy éven) belül 

valamennyi elméleti vizsgatárgyból sikeres vizsgát kell tenni. Ennek nem teljesítése esetén 

elméleti vizsgára jelenteni csak új tanfolyam elvégzését követően lehetséges. 

Ezen kívül:      - kitöltött jelentkezési lap 

Az  elsősegély nyújtási tanfolyamot a képző szerv lehetősége szerint saját maga szervezi, ennek 

hiányában a Magyar Vöröskereszt végzi.  

Közl.elsősegélynyújtó tanf. Díja: 12500 Ft. A vizsgadíj 8200 Ft. 

Vezetői engedély kiállítási díj:  az első esetben ingyenes, további esetben a vezetői engedélyt 

4000,- Ft illeték ellenében kiállítják. 

_ Vizsgára az a jelentkező bocsátható, aki teljesítette tanfolyami kötelezettségét. 

Kötelező óraszámok a közúti járművezető-képző tanfolyamon24/2005. GKM(IV.21.)  

rendelet szerint: 

  

Kategória 

Alapismeretek 

Elméleti és Bü tantárgyak 
Járművezetési gyakorlat 

åóra K Je Szü F 1–2 M

u 

Bü åóra A F F/v F/o F/h F/é F/

k 

A1, A2, 22 X X X – – – 16 6 10 8 2 – – – 

A11) 3 X X X – – – 2 1 1 1 – – – – 

A22) – – – – – – – 6 2 4 2 2 – – – 

A3) – – – – – – – 10 4 6 4 2 – – – 

A4) 22 X X X – – – 26 10 16 11 5 – – – 

AM 

B 

16 

28 

X 

X 

X 

X 

– 

X 

– 

- 

– 

- 

– 

- 

10 

29 

4 

9 

6 

20 

– 

14 

– 

4 

– 

- 

– 

2 

– 

- 

  

1) érvényes „B” kategóriás vezetői engedély esetén. 

2) „A1” alkategória megszerzését követő egy éven belül 

3) „A1” alkategória, „A2” alkategória, vagy „A korlátozott” kategória megszerzését 
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követő egy éven belül 

4) amennyiben betöltötte a 21. életévét és nem rendelkezik „A1” alkategóriára, „A2” 

alkategóriára vagy „A korlátozott” kategóriára vonatkozó érvényes vezetői engedéllyel 

 

K= Közlekedési ismeretek 

Je= Járművezetés elmélete 

Szü= Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 

A= Alapoktatás 

F= Főoktatás 

F/v = városi vezetés 

F/o = országúti vezetés 

F/é = éjszakai vezetés 

 

B kategória: gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (29) levezetése, illetve az előírt 

menettávolság (580 km) teljesítése után tehet. 

A1 kategória: gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (16) levezetése, illetve az előírt 

menettávolság (240 km) teljesítése után tehet. 

A2 kategória: gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (16) levezetése, illetve az előírt 

menettávolság (240 km) teljesítése után tehet. 

A kategória: gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (26) levezetése, illetve az előírt 

menettávolság (390 km) teljesítése után tehet. 

AM kategória: gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (10) levezetése, illetve az előírt 

menettávolság (100 km) teljesítése után tehet. 

 

 

  1 elméleti óra 45 perc, míg a gyakorlati óra 50 perc foglalkozásból áll. Az óraközi szünetek 

időtartama legalább 2 óránként 10 perc, mely a tanuló kérésére sem hagyható el. 

 

A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain 

való részvétel alól - kérésére - az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a 

képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre. 

Diszlexiás tanuló. A diszlexiát igazolni kell orvosi véleménnyel. A vizsgabizottság csak ezt 

fogadja el. Ilyenkor szóbeli vizsgát lehet tenni. 

A Magyarországon élő, dolgozó, ám a magyar nyelvet nem beszélők angolul, németül és 

románul is letehetik a KRESZ vizsgát számítógépen (SZEV)  „A” és „B” kategóriában egyaránt. 

A magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő külföldi állampolgár, amennyiben nem 

áll rendelkezésre vizsgaanyag, a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács 

közreműködésével szóbeli vizsgát tehet. 

A – szakorvosi igazolással rendelkező – hallássérült személy magyar jelnyelven, jelnyelvi 

tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet 

A tolmács közreműködésével történő elméleti vizsgaigényt a kért vizsgaidőpontot megelőzően 

legalább 15 nappal korábban kell benyújtani a közlekedési hatósághoz! A tolmács költsége a 

tanulót terheli. 

PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT 

       Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat szükséges gépjárművezetői gyakorlatból az 5. 

sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez. 

Az Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki 

1.tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy annak elvégzése alól felmentést 

kapott, továbbá aki a BM rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet, 
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2.megfelel a külön jogszabályokban* meghatározott egészségi és pályaalkalmassági, 

valamint a BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek, 

3.a megszerezni kívánt járművezetésre jogosító okmány kiadásának feltételéül a BM 

rendeletben előírt életkornál legfeljebb három hónappal fiatalabb, kivéve a kerti traktoros és az 

állati erővel vont jármű vezetőjét. 

Az elméleti képzés helyszíne: 9200 Mosonmagyaróvár Kökény u.9. 

Az elméleti vizsga helye: KAV Közúti Vizsgáztatási Igazgatóság Nyugat –dunántúli 

Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési FőosztályGyőr-Moson-Sopron Megyei 

Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály Győr, Tatai út 3. 

A gyakorlati képzés helyszíne (a rutinpálya címe): Mosonmagyaróvár, Mosonszentjánosi u. 1. 

Járműkezelési, rutin, forgalmi, valamint biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgára csak az 

bocsátható, aki a 9.§ (1) bekezdésének b) és c) pontjában, valamint a (2)bekezdésében 

foglaltaknak megfelel, és a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét igazoltan 

elvégezte, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott. 

Forgalmi vizsga csak sikeres járműkezelési, illetőleg rutin vizsga után tehető. 

 Az elméleti tanórák időtartama 45 perc. A gyakorlati óra 50 perc. 

A képző által biztosított járművek: 

AM: RIEJU PASEO 50 segédmotor kerékpár 

A1: Yamaha YBR 125 

A2: Honda CB 500 

A: Honda CB 600FY 

B : SUZUKI VITARA 

SUZUKI VITARA 

AUDI A4 1.9 TDI 

RENAULT MEGAN 

 
Az elméleti oktatásról történő10%-nál magasabb óraszámú hiányzás esetén a tanfolyamot meg kell 

ismételni ennek költségei a tanulót terhelik.  

 Az e-learning rendszerű oktatás keretében szervezett tanfolyamokon a hallgatók egyéni haladási 

időigénye határozza meg az egyes tantárgyakra fordítandó időt. 

Aki a képzőnél teljesíti az összes vizsgáját az elméleti pótórák díjtalanok. Az eredményes 

felkészüléshez a következő tankönyveket javasoljuk: 

1. Autóvezetők tankönyve (B kategória) 

2. Tesztkönyv a járművezetői vizsgákhoz 

3. Motorosok, segédmotorosok tankönyve (M, A kategória) 

Tananyag díja (megvásárlása nem kötelező): A járművezetői vizsga TESZT kérdéseinek 

gyűjteménye: ára: 2.900,- Ft, Autóvezetők tankönyve B kategóriás vizsgákhoz:: 2900,- Ft, 

KRESZ Teszt internetes 90 napos 12 órás: 12000,- Ft 

Az elméleti képzés díja: A,A2, A1, B kategóriában 50.000.- Ft. AM kategóriában:35.000 Ft. 

A járművezető képzés elméleti díja: E-Learning oktatás (távoktatás) A, A2, A1, B 

kategóriában:50.000.-Ft. AM kategóriában:35.000 Ft. Tantermi képzés esetén a tandíj 

tartalmazza a KRESZ Teszt internetes felkészítőt. Megrendelése a Tanuló kérésére történik. 

E-Learning oktatás (távoktatás) pótóra díj:50.000.-Ft 

A járművezető képzés elméleti díja: E-Learning oktatás (távoktatás) A1(B-vel) kat.:35.000.-Ft 

A „B” kat. gyakorlati oktatás óradíja alapoktatásra, főoktatásra, nézve egyaránt 6.500.-Ft/ óra. 

Pótóra díj: 6.500 Ft/óra. 

„A”,”A1”,”A2”,AM” kat. gyakorlati óradíja alap-főoktatásra és pótórára nézve egyaránt saját 

motorral 

4500.-Ft/ óra . A képző részéről biztosított motorral 5.000 FT /óra. 



 5 

Amennyiben más képző szervtől jelentkezik át tanuló akkor az előző képző szerv által 

kiállított Képzési igazolás szükséges 2 példányban. Továbbá 5000Ft. adminisztrációs díjat kell 

befizetni iskolánkban. Egy vezetési óra díja: 7000Ft. 

 

Saját motor esetén: igazolni kell a kategóriánkénti motorkerékpár feltételeit (forgalmi engedély), 

kötelező biztosítást, bérelt motor esetén bérleti szerződést. A motort az oktatás helyszínére csak 

vezetői 

engedéllyel rendelkező és a KRESZ előírásainak megfelelő személy vezetheti. Tanulónak 

TILOS! 

Motoros képzésen részt vevő tanulók a vezetési gyakorlaton csak megfelelő öltözetben vehetnek 

részt! 

- A motorkerékpárvezetés oktatás során  – a szakoktató közvetlen beavatkozási 

lehetőségének hiánya miatt – a tanuló minősül vezetőnek, annak minden joghatásával. 

 

A tandíjak emelése vagy csökkentése: A tandíjak változásánál, az emelés vagy csökkentés 

mértékéről, az életbelépés napjáról, az ügyfélfogadás helyén kifüggesztett hirdetményben 

tájékoztatjuk a hallgatókat. A csoportos foglalkozások (elméleti tanfolyamrész) tandíjrésze a 

tanfolyam beindulása után nem változik. A járművezetés tanulásának legköltségesebb része a 

gyakorlati vezetés. Mivel az üzemanyagárak és javítási költségek emelkedésére vagy 

csökkentésére nem tudunk hatást gyakorolni, ezért a gyakorlati vezetési órákat napi áron 

teljesítjük. Ez azt jelenti, hogy a gyakorlati vezetésnél az indokolt tandíj (óradíj) változás a 

meghirdetés napjától érvényes. A korábbi díjtétellel befizetett tandíjelőleget az oktatás 

megkezdéséig kell kiegészíteni az új összegre. 

 

TANFOLYAM ÉS VIZSGADÍJAK BEFIZETÉSE 

Résztvevő a tanfolyam beindulásáig az elméleti képzés díjait az FT Mobil Bt. részére 

Ügyfélfogadó irodában: 9200 Mosonmagyaróvár, Kökény utca 9. földszint 58 fizeti be. A 

gyakorlati képzés díját a gyakorlati képzés megkezdése előtt egy összegben vagy 

részletfizetéssel a fent említett címen kell kiegyenlíteni. 

Mentesítés a közlekedési elsősegély nyújtó vizsga alól: A 31/1992 (XII.19) NM rendelet alapján 

megfelelő végzettséggel rendelkezik ill. 1984 jan. 1. és 1992 dec. 31. között bármely 

kategóriában vezetői engedélyt, valamint SM igazolványt szerzett. 

Közlekedési elsősegélynyújtó tanfolyam díja: 12500 FT. A vizsgadíj 8200 Ft. 

A tanuló jogai:  

- felnőttképzési szerződés kötése a képzőszervvel 

- kulturált körülmények között tanulni és vizsgázni 

- tájékoztatót meghallgatni 

- megismerni a vállalkozási feltételeket és képzési szerződést átvenni 

- a képző által biztosított berendezések, eszközök, járművek rendeltetésszerű használata 

- bizonyos ésszerű határokon belül a gyakorlati vezetés időpontját oktatójával egyeztetni 

- a tanuló áthelyezés: 

  - a tanuló áthelyezési kérelmét az iskolavezetőnek írásban 3 példányban a tanulónak kell 

benyújtani. 

- idegen nyelvű képzésre jelentkezéskor tolmáccsal biztosítani a tanulási folyamatot 

Kötelezettségei: 

- tanfolyamra való felvétel feltételeinek jogszerű igazolása, külföldi bizonyítvány esetén a 

hivatalos fordítás igazolása 

- tanfolyamra és vizsgára képes állapotban megjelenni 

- gyakorlati vezetésen és vizsgán vezetésre képes állapotban megjelenni 

- képzési díjak befizetése 
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- tantermi képzés esetén az elméleti foglalkozásokon megjelenni (max. 10% hiányzás a fent 

említettek szerint) 

A képző szerv kötelezettsége: 

A kiadott rendeletek és szabályzatok maradéktalan betartása és a magas színvonalú elméleti és 

gyakorlati képzés megvalósítása. 

A tanuló részéről történő szerződés bontás írásbeli bejelentésétől számított 3 napon belül a képző 

köteles a tanuló áthelyezőt kiadni, a teljesített képzési szolgáltatást igazolni. 

Joga: 

A képzés színvonalával arányban álló képzési díjra igényt tartani. 

 

KIZÁRÁS TANFOLYAMRÓL 

 

Szeszesital, vagy más hasonlóan ható szer (gyógyszer, kábítószer stb.) hatása alatti állapotban a 

képzés bármely szakában tilos az oktatáson való részvétel, amely a tanfolyamról való azonnali 

kizárást eredményezi. Szintén azonnali kizárást jelent, ha valaki az elméleti tanfolyam rendjét, 

fegyelmét súlyosan megszegi. A tanfolyamról kizárt tanulót nem illeti meg az elméleti tandíj 

visszatérítésének a joga. Vezetői engedélyt csak újabb tanfolyam elvégzése után szerezhet. 

 

PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 

Tanfolyam díjainak befizetése az ügyfélszolgálati irodánkban történik. 

Szolgáltatást csak ezt követően biztosítunk. 

A részletfizetés lehetséges legkisebb összege a mindenkori gyakorlati óradíj. Részletfizetés 

esetén nem kerül többe a tanfolyam. Ez nem kölcsön és nincsenek kamatai sem. Ez inkább 

fizetéskönnyítés a tanuló részére. A lényeg, hogy a tanuló szolgáltatást csak akkor kaphat, ha a 

tandíj 

részt előre befizette. Résztvevő a képzési idő letelte előtt oly módon szünteti meg a szerződést, 

hogy 

további képzését megyén belül más képzőszervnél folytatja, Képző részére köteles a 

kedvezményeket és 

ezen felül 15000 Ft – azaz tizenötezer forint - összegű kötbért megfizetni, amely az 

áthelyezéshez 

szükséges „Képzési Igazolás” kiadásával egyidejűleg esedékes. A hatósági vizsga műszaki 

hibából 

történő elmaradásáért felellőséget nem vállalunk! 

Ilyen esetben a Résztvevő a vizsgadíjat köteles újból befizetni! 

A gépjárműben okozott kár megtérítése: A Résztvevő köteles a Képző által biztosított 

gépjárműben 

okozott kár teljes körű megtérítésére. 

A csoportos foglalkozásokat igénylő szolgáltatás (elméleti tanfolyam, biztonság ellenőrzés és 

üzemeltetés) tandíjrésze a tanfolyam kezdete után nem változik és nem is téríthető vissza. 

A tanfolyam kezdése előtt a befizetett tandíj, kezelési költséggel csökkentett része írásban 

visszaigényelhető. 

A gyakorlati vezetési órákat szerződés szerint teljesítjük. A tanfolyam félbeszakítása esetén - 

írásbeli kérelemre - a fennmaradó részt visszafizetjük kezelési költség levonásával. 

A kezelési költség nem lehet több, mint a tandíj 10%-a de legfeljebb 10000,- Ft. 

Nem kell a kezelési költséget megfizetnie annak a tanulónak, aki a képzést az oktató vagy 

a képzőszerv hibájára visszavezethető okok miatt szünteti meg, és kéri át magát másik 

képzőszervhez. 

 

  VIZSGADÍJAK: 
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Az elméleti írásbeli és szóbeli vizsga vizsgatárgyanként: 6 000 Ft 

Számítógépes elméleti vizsga vizsgatárgyanként: 4 600 Ft 

Forgalmi vizsga (A1, A korl., A, B, B+E C1, D1, C, C1+E, C+E, D1+E, D+E, Tr,): 11 000 Ft 

Járműkezelési vizsga (A1, A korl., A, B,): 4 700 Ft (AM): 3.600 Ft 

A vizsgadíjak megfizetésének módja: KAV Közúti Vizsgáztatási Igazgatóság 

Nyugat –dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Győr-

MosonSopron Megyei Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály pénztár Győr, Tatai út 3. 

A díj a kérelem benyújtásáig vagy a vizsgára való jelentkezésig a Közlekedési Alkalmassági 

és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KAV) OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 

11711003-21463062 számú számlájára történő átutaláson kívül a Vizsgáztatási és 

Utánképzési Osztálynál készpénzben is megfizethető. 

Kézpénzes befizetés történhet személyesen vagy az iskola megbízása alapján rendezhető. 

Lásd: 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet 

A képzés felügyelete: 

KAV Nonprofit KFT 

Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság 

1082 Budapest Vajdahunyad u. 45. látja el. 

Szakigazgatási szerv vezetője: Markotányos Tivadar 

Cím: 9028 Győr, Tatai út 3. 

Postafiók: 9002 Győr, Pf.: 23. 

Telefon: 96/511-810 Fax: 96/511-841 

KAV Nonprofit KFT 

Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság 

1082 Budapest Vajdahunyad u. 45. 

Telefon:1/814-1800 E-mail: kepzesvizsga@kavk.hu 

Vizsgaigazolás: A vezetői engedélyt a KAV által kiállított vizsgaigazolás alapján a 

kormányhivatalok állítják ki. A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont 

papírformátumban már nem állít ki vizsgaigazolást. Az említett igazolást a sikeres vizsgát 

követő 3 munkanapon belül küldi meg elektronikusan a Kormányablak részére. 

Amennyiben valaki kategóriabővítésben szeretne részt venni, kérésére a Vizsgaközpont 

kiállítja a vizsgaigazolást papírformátumban is. 

A vizsgaigazolást a sikeres vizsgák, a min. 8 általános iskolai bizonyítvány, valamint a 

vöröskeresztes tanfolyam elvégzést igazoló kártya leadása után lehet átvenni a 

Kormányablakoknál (Okmányiroda) 

A vezetői engedély kiállításának további feltételeit a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 

szabályozza: 

(1) Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar 

állampolgárnak 

lehet kiadni akinek lakóhelye, tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van, 

illetőleg 

nem magyar állampolgár (a továbbiakban: külföldi) kérelmező esetén az engedély kiadását 

megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. Ha a kérelmező külföldi hatóság 

által 

kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik e jogszabály 16-19. § alapján jár el a közlekedési 

igazgatási hatóság. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hat hónap időtartamú magyarországi tartózkodás 

igazolására be kell mutatni az idegenrendészeti hatóság erre vonatkozó engedélyét 

(tartózkodási 

vízumát, tartózkodási, bevándorlási, illetőleg letelepedési engedélyét, valamint az ideiglenes 
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tartózkodásra jogosító igazolását). 

(3) Nem kell megkövetelni a hat hónapos magyarországi tartózkodást, ha a kérelem a 

belföldön 

korábban megszerzett vezetői engedély pótlására vagy a külföldön megszerzett vezetői 

engedély 

honosítására irányul. 

(4) A külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni, ha a kérelmező Magyarországon szerez olyan vezetésre való jogosultságot, 

amellyel 

korábban nem rendelkezett. 

„GKI” szaktanfolyam 

_ Tanfolyamra az vehető fel, aki a „C”, „C+E”,„C1”, „C1+E” kategóriák valamelyikéből 

érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik; 

_ Vizsgára az a jelentkező bocsátható, aki teljesítette tanfolyami kötelezettségét. 

GKI alapképzés 

Elmélet összesen: 30 óra 

_ Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés: 10 óra 

_ Előírások alkalmazása: 10 óra 

_ Egészségügyi, közúti közlekedési és 

környezeti biztonság,szerviz,logisztika: 10 óra 

Gyakorlat összesen: 

_ Járművezetés speciális kialakítású tanpályán, 

vagy korszerű szimulátor berendezésen: 2 óra 

_ Járművezetés a közúti forgalomban: 10 óra 

_ Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői 

gyakorlati ismeretek 2 óra 

GKI továbbképzés 

Elmélet összesen: 30 óra 

_ Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés: 10 óra 

_ Előírások alkalmazása: 10 óra 

_ Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika: 10 óra 

Gyakorlat összesen: 

_ Járművezetés speciális kialakítású tanpályán, 

vagy korszerű szimulátor berendezésen: 5 óra 

„GKI” szaktanfolyam: 

A képzések tandíjai: 

_ Tehergépkocsi-vezetői alapképesítés: 180.000 Ft 

_ Tehergépkocsi-vezetői továbbképesítés: 95.000 Ft 

„GKI” szaktanfolyam 

_ Az „Előírások alkalmazása” elméleti vizsgatárgyból nem kell alapképesítési 

vizsgát tennie annak a gépjárművezetőnek, aki a 24/2005. GKM (IV.21.) rendelet 12. 

sz. melléklet 7. pontja szerinti képesítéssel rendelkezik. 

_ „A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés” és az „Egészségügyi, 

közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika” tantárgyak 

kötelező óraszámainak 50%-a, valamint az e tantárgyakhoz kapcsolódó vizsga 

alól a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 13. sz. melléklet 2. pontja alapján 

2012. szeptember 9-éig mentesül az a gépkocsivezető, aki a vezetői 

engedélyét, vagy a közúti közlekedési szolgáltatásokról és közúti járművek 

üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20) MT rendelet 1. számú melléklete 

„A.” részének I. fejezetében meghatározott képesítését (belföldi közúti 
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közlekedési szolgáltató képesítés) öt éven belül szerezte. 

 

A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI ÁGAZATBAN HASZNÁLT GÉPEK KEZELŐINEK 

KÉPZÉSÉRŐL ÉS VIZSGÁZTATÁSÁRÓL 

A képzést előíró jogszabályok  

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény  

2. A közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról 

szóló 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 

 3. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 

részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 

A képzésre jelentkezés feltételei: 

A közúti közlekedésről szóló1988. évi I. törvény 19. § (5) bekezdésében meghatározottak 

szerint. 

 18. életév betöltése 

egészségügyi szempontból való alkalmasság, amely orvos által kiállított gépkezelésre történő 

alkalmasságot igazol 

 

Felmentések: 

1. Ha a tanuló bármely gépcsoport tekintetében rendelkezik a gépkezelői vizsgát megelőző öt 

éven belül megszerzett gépkezelői jogosítvánnyal, a közúti közlekedési ágazatban használt 

gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 6. § szerint 

mentesül a 4.§ (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja szerinti oktatás és az ahhoz kapcsolódó 

gépkezelői vizsga alól.  Ez azt jelenti, hogy mentesül az: Általános munkavédelmi és 

elsősegély-nyújtási ismeretek  és Általános üzemeltetési és technológiai ismeretek elméleti 

része és a hozzá kapcsolódó elméleti vizsga alol. 

2. A tanuló mentesül a teljes elméleti oktatási rész és az ahhoz kapcsolódó elméleti gépkezelői 

vizsga alól, ha a gépcsoporthoz tartozó - az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről 

és az építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM– KPM rendelet alapján megszerzett 

- könnyű- vagy nehézgépkezelői, vagy építő- és anyagmozgató szakképesítéssel (OKJ 

bizonyítvány) rendelkezik. 

Ez azt jelenti, hogy bármely leendő elméleti tanfolyam és elméleti vizyga alol a könnyű és 

nehézgépkezelői végzettség teljeskörü felmentést ad, de az Építő és anyagmozgató OKJ 

szakképesítés már cask gépcsoporton belüli felmentést tesz lehetővé. 

 

Tantárgy típusa 

Elmélet 

Általános munkavédelmi és elsősegély-nyújtási ismeretek 8 tanóra 

Általános üzemeltetési és technológiai ismeretek 8 tanóra 

Szakirányú gépspecifikus ismeretek 8 tanóra 

Gyakorlat 

Munka- és balesetvédelmi ismeretek 1 tanóra 

Gépkezelési gyakorlat (géptipustól függően 2-8 tanóra) 

A gépcsoportokat a tanulóknak kell biztosítani a képzésre és vizsgára. 

Céges megrendelés esetén a megrendelő cég által meghatározott helyen lesz az oktatás és 

vizsga. A gépcsoportokat a cégnek kell biztosítani a képzésre és vizsgára. 

Az eszközökre vonatkozó elöírás: 

• A szaktanfolyam létszámának megfelelő tanterem, fali tablók, multimédiás oktatástechnológiai 

eszköz vagy video lejátszó és televíziókészülék vagy számítógép és projektor (kivetítő 

berendezés).  
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• működőképes, az előírt vizsgálatoknak megfelelő (időszakos vizsgálat, érintésvédelem, 

időszakos műszaki vizsgálat) és a vizsgálatokról érvényes igazolással rendelkező, adott 

gépcsoportba tartozó gép, 

 • bemutató terület, ahol a személy- és vagyonbiztonság veszélyeztetése és a rendeltetésszerű 

használat mértékét meghaladó környezetszennyezés nélkül biztosítható a tanuló számára a gép 

biztonsági berendezéseinek bemutatása, valamint a veszélyhelyzetek esetén teendők gyakorlása, 

beleértve a géphez tartozó különböző tartozékok, szerelékek biztonságos fel- és leszerelésével 

kapcsolatos gyakorlati speciális munka- és balesetvédelmi előírások betartását; 

 • a bemutatáshoz olyan hőmérsékletet kell biztosítani, amely belül van a gép üzemszerű 

használatához engedélyezett hőmérséklet tartományon,  

• a tanuló és a gép üzemeltetéséért felelős személy (gyakorlati oktató) részére a gép kezeléséhez 

(karbantartásához, tartozékcseréjéhez) előírt munka- és védőruha, védőital. 

Vizsgakövetelmények 

Általános munkavédelmi és elsősegély-nyújtási ismeretek :szóbeli 

Általános üzemeltetési és technológiai ismeretek: szóbeli 

Szakirányú gépspecifikus ismeretek: szóbeli 

A vizsga teljesítéséhez a rendelkezésre álló kérdéssorból („Szóbeli vizsgakérdések”) tételt húzva 

kell felelni. A vizsgadokumentáció tartalmazza a szóbeli tételeket, melyek közül a vizsgázó a 

vizsga kezdetekor 1 db tételt húz.  

A vizsga időtartama maximum 10 perc, amiből 5 perc a felkészülési idő.  

A szóbeli feleleteket megfelelt (M) vagy nem felelt meg (1) formában kell minősíteni.  

Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó a kihúzott tételen szereplő kérdés tekintetében nem 

rendelkezik kellő ismerettel és jártassággal. 

Gyakorlat 

Munka- és balesetvédelmi ismeretek: gyakorlati 

Gépkezelési gyakorlat: gyakorlati 

A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgabizottság elnöke - a gyakorlati oktatóval történt 

egyeztetés alapján - határozza meg és ismerteti a vizsgázókkal a gépcsoportokra meghatározott 

vizsgafeladatok közül (Gyakorlati vizsgafeladatok). 

 Amennyiben a vizsga helyszíne nem alkalmas az összes vizsgafeladat végrehajtására, úgy csak a 

végrehajtható feladatok közül kell a vizsgázónak a számára meghatározott feladatot teljesítenie.  

A gyakorlati vizsga maximális időtartama 5-10 perc a gyakorlati feladat jellegétől függően.  

Sikeres a gyakorlati vizsga, ha a vizsgázó a részére meghatározott vizsgafeladatot 

maradéktalanul, megfelelő szakmai felkészültséggel teljesíti. 

A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI ÁGAZATBAN HASZNÁLT GÉPEK KEZELŐINEK KÉPZÉSI 

ÉS VIZSGADÍJAI 

Az elméleti tanfolyam képzési és vizsgadíjai összesen:                                    55000,-Ft 

A gyakorlati képzés és vizsgadíj ősszege egy gépcsoport esetén:                      35000,-Ft/ egy gép 

További gépcsoprtok esetén egy vizsga keretén belül: 

Szakirányú gépspecifikus ismeretek elméleti  képzési és vizsgadíja összesen:   25000,-Ft/ egy 

gép 

A gyakorlati képzés és vizsgadíj ősszege további gépcsoport esetén:                25000,-Ft/ egy gép 

A gépeket a tanulóknak kell biztosítani a képzésre és vizsgára. 

Gép bérlése esetén , gépbérlési díjat kell fizetni. 

A tanuló mentesül a teljes elméleti oktatási rész és az ahhoz kapcsolódó elméleti gépkezelői 

vizsga alól, ha a gépcsoporthoz tartozó - az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről 

és az építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM– KPM rendelet alapján megszerzett 
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- könnyű- vagy nehézgépkezelői, vagy építő- és anyagmozgató szakképesítéssel (OKJ 

bizonyítvány) rendelkezik. 

(A  mentesülés a teljes elméleti oktatási rész és az ahhoz kapcsolódó elméleti gépkezelői vizsga 

alól  szakirányü OKJ bizonyitvány esetén van. Tehát, targonca gépcsoportok esetén  Targonca 

OKJ-val, emelő gépcsoportok esetén  Emelőgép OKJ-val, földmunka gépcsoportok esetén  

Földmunka OKJ-val) 

Ilyen esetben a díjak: 

A gyakorlati képzés és vizsgadíj ősszege egy gépcsoport esetén:                      35000,-Ft/ egy gép 

További gépcsoprtok esetén egy vizsga keretén belül: 

A gyakorlati képzés és vizsgadíj ősszege további gépcsoport esetén:                25000,-Ft/ egy gép 

A gépeket a tanulóknak kell biztosítani a képzésre és vizsgára. 

Gép bérlése esetén , gépbérlési díjat kell fizetni. 

Ha a tanuló bármely gépcsoport tekintetében rendelkezik a gépkezelői vizsgát megelőző öt éven 

belül megszerzett gépkezelői jogosítvánnyal, a közúti közlekedési ágazatban használt gépek 

kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 6. § szerint 

mentesül a 4.§ (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja szerinti oktatás és az ahhoz kapcsolódó 

gépkezelői vizsga alól.  Ez azt jelenti, hogy mentesül az: Általános munkavédelmi és 

elsősegély-nyújtási ismeretek  és Általános üzemeltetési és technológiai ismeretek elméleti 

része és a hozzá kapcsolódó elméleti vizsga alol. 

Ilyen esetben a díjak: 

Szakirányú gépspecifikus ismeretek elméleti  képzési és vizsgadíja összesen:   25000,-Ft/ egy 

gép 

A gyakorlati képzés és vizsgadíj ősszege egy gépcsoport esetén:                     35000,-Ft/ egy gép 

További gépcsoprtok esetén egy vizsga keretén belül: 

Szakirányú gépspecifikus ismeretek elméleti  képzési és vizsgadíja összesen:   25000,-Ft/ egy 

gép 

A gyakorlati képzés és vizsgadíj ősszege további gépcsoport esetén:                 25000,-Ft/ egy 

gép 

A gépeket a tanulóknak kell biztosítani a képzésre és vizsgára. 

Gép bérlése esetén , gépbérlési díjat kell fizetni. 

Pótvizsga esetén fizetendő: Elmélet esetén: 10000,-Ft/vizsga.  Gyakorlat esetén: 25000,-Ft/egy 

gép. 

Cégek részére egyedi árajánlat! 

MOSONMAGYARÓVÁR, 2022.02.01. 

  

 

                                                         ......................................... 

                                                             FARKAS SÁNDOR 

                                                              ISKOLAVEZETŐ 
e-learning képzésről 
A Szolgáltató, a Megrendelő és a Tanuló jogai, kötelezettségei  

1. Megrendelő (FT-Mobil Autósiskola Bt) megrendelésével a Tanuló időben korlátozott jogosultságot szerez a Megrendelő által megrendelt e-
learning képzés elvégzésére, és az e-learning tananyag felhasználására. Megrendelő a Tanulóval kötött képzési szerződésében köteles úgy 

megállapodni a Tanulóval, hogy a Tanuló a felhasználási jogosultságát másnak nem engedheti át. 

2. A Tanuló számára az e-learning képzésben való részvétel időtartama korlátozott, azaz meghatározott időtartam alatt végezheti el a képzést. A 
határidő leteltét követően a Tanulónak az e-learning tananyaghoz való hozzáférési jogosultsága megszűnik. 

3. A Tanuló számára az e-learning képzés során a tananyag felhasználására, az e-learning tananyag lejátszására rendelkezésére álló idő is 

korlátozott. Az időbeli korlát elérését követően a Tanuló felhasználási joga megszűnik. 
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4. A Megrendelő jogosult a Tanuló javára az időbeli korlát meghosszabbítását megrendelni a Szolgáltatótól. A Szolgáltató ebben az esetben 

további, pótképzési díjazás – melynek mértékét Szolgáltató Megrendelő számára az e-TITÁN rendszerben teszi elérhetővé – megfizetése 
ellenében meghosszabbított felhasználási jogot biztosít a Tanuló számára. 

 5. A Szolgáltató által biztosított felhasználási joga alapján a Tanuló jogosult az e-TITÁN Rendszer használatával az e-learning tananyag 

interneten keresztül történő megjelenítésére és az e-learning képzésben való részvételre. Az e-TITÁN Rendszerre, valamint az e-learning 
tananyagra vonatkozó minden más jogot a Szolgáltató, illetve az e-TITÁN Rendszer fejlesztője, az SDA Informatika Zrt. fenntart. Ebből 

következően tilos az e-learning tananyagot vagy annak részeit, beleértve a médiaelemeket, szövegeket bármilyen más módon felhasználni, illetve 

tilos másolni, továbbadni, többszörözni, átdolgozni, harmadik személynek átadni. Megrendelő köteles ezeket a rendelkezéseket a Tanulóval 
kötendő képzési szerződésben is rögzíteni.  

6. A Tanuló és Megrendelő az e-TITÁN Rendszerhez és az e-learning tananyagokhoz kizárólag egyedi autentikációval férhet hozzá. Az egyedi 

autentikációhoz használt felhasználónév és jelszó titokban tartásáért a felhasználónevet és jelszót megadó személy felel. A Megrendelő köteles 
haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót és a jelszavát megváltoztatni, ha az általa megadott, vagy az érdekkörében eljáró személy felhasználóneve 

és/vagy jelszava illetéktelenül harmadik személy tudomására jutott. A Megrendelő köteles tájékoztatni a Tanulót, hogy a Tanuló által az egyedi 

autentikációhoz használt felhasználónév és jelszó titokban tartásáért a Tanuló felel, és köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltató, illetve 
jelszavát megváltoztatni, ha felhasználóneve és jelszava illetéktelenül harmadik személy tudomására jutott. Az értesítés és/vagy a jelszó 

megváltoztatásának késedelméből vagy elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltató nem felel. 

7. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a Megrendelő (ideértve az érdekkörében eljáró személyt is, pl. iskolavezető), vagy a Tanuló egyedi 
autentikációhoz használt felhasználónevének és jelszavának más személy által történő felhasználása következményeként felmerülő károkért és 

veszteségekért, függetlenül attól, hogy ez a felhasználás akár Megrendelő, vagy a Tanuló tudomásával, akár a nélkül történik. A Megrendelő és a 

Tanuló viszont felelőssé tehető más személy által a felhasználónév és jelszó felhasználásával a Szolgáltatónak vagy más félnek okozott károkért. 

8. A Megrendelő tudomásul veszi, és erről a Tanulót is tájékoztatja, hogy az e-TITÁN Rendszer használata és az e-learning képzés elvégzése 

során a Rendszerben a Megrendelő és a Tanuló számítógépének egyes adatai és IP címei naplózásra kerülnek.  

9. A jogszabályi előírásoknak megfelelően az e-TITÁN Rendszer a képzés ideje alatt és a jogszabályban meghatározott ideig adatbázisában 
manipulálhatatlanul rögzíti a Tanuló aktuális képzésben történő előrehaladását, a Rendszerben eltöltött idejét, értékeli és rögzíti a Tanuló e-

learning keretrendszer szerinti ellenőrző kérésekre adott válaszait, eredményeit. 

10. A Tanuló e-TITÁN Rendszerben történő regisztrációját követően a Tanuló egyedi autentikációval az e-TITÁN Rendszerbe történő belépéseit 
– ideértve a Tanuló számítógépe IP címének naplózását is –, az e-TITÁN Rendszer minden esetben rögzíti. Megrendelő köteles tájékoztatni a 

Tanulót, hogy az e-TITÁN Rendszer használatával a Tanuló hozzájárul adatainak kezeléséhez. 

11. Az e-TITÁN Rendszer az e-learning képzés megkezdésekor automatikus üzenetben továbbítja a Nemzeti Közlekedési Hatóság részére a 
közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM. 

rendeletben 

 12. A Rendszer a Tanuló e-learning képzésének befejezésekor – a képzési igazolás kiállításával egyidejűleg – a GKM. rendelet szerint, a Tanuló 
adatait és képzésének leíró adatait az elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és 

időbélyegzővel ellátott, a közlekedési hatóság által meghatározott szabványos XML formátumú és adattartalmú állományban eltárolja. Az így 

előállított állományt a Szolgáltató legalább 5 évig megőrzi. A Szolgáltató ezt az állományt a képzés befejezését követő három munkanapon belül 
a Nemzeti Közlekedési Hatóság által meghatározott módon a Nemzeti Közlekedési Hatóság részére átadja. 

13. A Szolgáltató vállalja, hogy a Tanulók részére a folyamatban lévő aktuális képzések e-learning tananyagaihoz a Rendszerben 7x24 órás 

rendelkezésre állás mellett hozzáférést biztosít. A Tanuló az e-learning képzést bármikor dokumentáltan megszakíthatja és azt az egyedi 

autentikációt követően folytathatja a felhasználási jog időtartamán belül. 

14. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, amennyiben szolgáltatás nyújtása az érdekkörén kívül eső, elháríthatatlan ok miatt válik átmenetileg 
vagy tartósan lehetetlenné. Ez nem érinti a Megrendelő díjfizetési kötelezettségét. A Szolgáltató éves szinten 96%-os időbeli rendelkezésre 

állással biztosítja az e-TITÁN Rendszer és az e-learning képzések elérését. 

15. A Szolgáltató jogosult a Tanulók részére közvetlenül is e-mailben értesítést küldeni az e-TITÁN Rendszer tervezett karbantartásairól, 
valamint a Tanulók által elvégzett képzések értékelésével kapcsolatban. 

16. Az e-TITÁN Rendszer használatához, eléréséhez, valamint az e-learning képzésben való részvételhez a legalább az alábbi informatikai 

környezettel kell rendelkezni: 
Operációs rendszer: Windows XP (SP3 vagy újabb), Windows Vista, Windows 7 

Böngésző: Internet Explorer 9, vagy újabb, Mozilla Firefox és Chrome aktuálisan legfrissebb verzió 

Flash lejátszó: Adobe Flash Player aktuálisan legfrissebb verzió 
Képernyőfelbontás: 1024x768 vagy nagyobb (optimális: 1024x768) 

Internetletöltési sebesség: minimum 768 Kbps 

A nem megfelelő informatikai háttér miatti felhasználási zavarokért a Szolgáltatót nem terheli felelősség. 
17. A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, ideértve korlátozás nélkül a közvetlen vagy a közvetett, 

speciális, esetleges következményekért, veszteségért, költségért való felelősséget, amelyek a szolgáltatás használatával kapcsolatban keletkeznek. 

A jelen pont szerinti korlátozás a Ptk. 314. § (2) bekezdésén alapul, és a Szolgáltató a szolgáltatás díjait ennek figyelembe vételével, csökkentett 
mértékben állapította meg. 

18. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő önkéntesen megadott e-mail címére az új, vagy meglévő szolgáltatásairól hírlevelet küldeni. 

  

 

 

 

 
                                                        TANFOLYAM ÉS VIZSGADÍJAK 2022 02.01-től 

  Kategória          Elmélet                                  Gyakorlat          Vizsga elmélet   gyakorlat forgalom     jk 

„B”                     50.000,- Ft                        195.000,- FT/30óra             4600,- Ft       11000,- Ft            - 

A1                       50.000,- Ft   saját motor: 85.000,- Ft/17óra            4600,- Ft        11000,- Ft        4700,- Ft 

A1                       50.000,- Ft   képző motor: 76.5000,- Ft/17óra           4600,- Ft        11000,- Ft        4700,- Ft 
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A1B                     35.000,- Ft   saját motor: 13.500,- Ft/3óra               4600,- Ft        11000,- Ft        4700,- Ft 

A1B                     35.000,- Ft   képző motor: 15.000,- Ft/3óra             4600,- Ft         11000,- Ft        4700,- Ft 

A2                       50.000,- Ft   saját motor: 76.500,- Ft/17óra             4600,- Ft         11000,- Ft        4700,- Ft 

A2                       50.000,- Ft   képző motor: 85.000,- Ft/17óra          4600,- Ft        11000,- Ft       4700,- Ft 

A2(A1két éven belül) -        saját motor: 58.500,- Ft/13óra                      -               11000,- Ft        4700,- Ft 

A2(A1két éven belül) -        képző motor: 65.000,- Ft/13óra                     -             11000,- Ft       4700,- Ft 

A2 (A1két éven túl) 35.000,- Ft   saját motor: 40.500,- Ft/9óra            4600,- Ft     11000,- Ft       4700,- Ft 

A2 (A1két éven túl) 35.000,- Ft   képző motor: 45.000,- Ft/9óra          4600,- Ft      11000,- Ft      4700,- Ft 

A                        50.000,- Ft   saját motor: 121.500,- Ft/27óra               4600,- Ft       11000,- Ft      4700,- Ft 

A                        50.000,- Ft   képző motor: 135.000,- Ft/27óra             4600,- Ft       11000,- Ft      4700,- Ft 

A(A2,AK két év bel)  -            saját motor: 58.500,- Ft/13óra                  -                   11000,- Ft      4700,- Ft 

A(A2,AK két év bel)  -            képző motor: 65.000,- Ft/13óra                -                  11000,- Ft      4700,- Ft 

A(A2,AK két év túl)35.000,- Ft   saját motor: 40.500,- Ft/9óra            4600,- Ft        11000,- Ft      4700,- Ft 

A(A2,AK két év túl)35.000,- Ft   képző motor: 45.000,- Ft/9óra          4600,- Ft        11000,- Ft      4700,- Ft 

A(A1két éven belül) -          saját motor: 76.500,- Ft/17óra                      -                 11000,- Ft      4700,- Ft 

A(A1két éven belül) -         képző motor:    85.000,- Ft/17óra                  -                 11000,- Ft      4700,- Ft 

A (A1két éven túl) 35.000,- Ft   saját motor: 49.500,- Ft/11óra            4600,- Ft      11000,- Ft      4700,- Ft 

A    (A1két éven túl)35.000,- Ft   képző motor: 55.000,- Ft/11óra        4600,- Ft      11000,- Ft      4700,- Ft 

AM                  35.000,- Ft   saját motor: 49.500,- Ft/11óra                     4600,- Ft       3600,- Ft      3600,- Ft 

AM                  35.000,- Ft   képző motor: 55.000,- Ft/11óra                   4600,- Ft         3600,- Ft      3600,- Ft 

E-learning képzés: 50.000,-Ft (180nap/75óra) Elsősegély tananyaggal együtt 55.000 Ft 

Tesztgyakorlás B,  A, A1, A2 12000,- Ft, AM 5000,- Ft 

 

 


